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 خ نفف  فففً صففن  من،فف  ج نفف  ومقففدم ت،   النظففر زواٌفف  بتعففدد متعففدد  معرفٌفف  أبعفف د الوجودٌفف  للفلسففف 

 نٌتشف،  مع الح ل هو كم  التصنٌ  على استعصى وج ن  كٌركٌجورد  مع األمر هو كم " المؤمن  الوجودٌ "

 .إلخ...بوفوار ودي وك مو س رتر اتج ه وهو كٌركٌجورد  لوجودٌ  المق بل االتج ه فً صن  وآخر

 مح ولف  نقصفد إنمف  المقفدم  التصفنٌ  ن، ئٌف  أو ذكفر  فٌمف  الوجودٌف  تٌف را  انحصف ر تقدم بم  نعنً وال

 امتفدادا  الوجودٌف  الفلسفف  أخذ  إذ  1األولً التقسٌم هذا بن، ئٌ  نجزم أن دون فٌ،   قدم لم  النظري الترتٌ 

 ب متٌف ز  الوجودٌف  ولٌد من،ج  تعتبر والتً  "فٌنومٌنولوجٌت،" فً هوسرل لدى من،  طرف  نجد كثٌر   معرفٌ 

 واحفد  كفل تعتبفر منفصفل  -متصفل  فلسففٌ  وجودٌ   أم م أنن  ٌعنً م  إلخ ... وهٌدغر شٌلر لدى آخر وطرف 

 كفل أح دٌف  ففً وإنم  الج مع   كلٌت،  فً ُتَتن ول أن ل،  ٌنبغً وال ٌمكن ال ودراست،  بذات،   ق ئم  مدرس  من، 

 .الدراس  موضوع بمحورٌ  المخل  غٌر المق رن  مع والمعرفٌ   المن،جٌ  وخصوصٌت،  مدرس 

-8181" )كٌركٌجفورد سفورن" هفو فموضفوعن  الوجودٌف   المفدار  عفن الحدٌث فً االستطراد نرٌد ال

 الكلفً شفب، التغٌٌف  للتف لً  الشخصفٌ  ب،فذه اهتم منف  دواعفً وتعفود  "المؤمنف  الوجودٌف " فٌلسو   (م8111

 المتأخر  الفلسفٌ  الصور على التركٌز ٌتم حٌث ب لدراس   الوجودٌ  الفلسف  ُتتن ول حٌنم  الوجودٌ  لطروح ت،

 دواعففً ومففن متأخرات،فف   عففن مختلففف  فلسفففٌ  إره صفف   أو بففأبو  تسففب  لففم وكأن،فف  الوجودٌفف   المدرسفف  ل،ففذه

 إنسف نٌ  حٌفوا  مفن المعرفٌف   امتفدادات،  ففً تولٌفده كٌركٌجفورد لفلسفف  ٌمكفن مف  كفذل،  ب لموضوع اهتم من 

 دفعنف  وممف (. الشفر ) األنف  أو...( الغفر ) اآلخفر لفدى سفوا  الٌفوم  المعف   الوجفودي المفوا  داخفل متعدد 

 – الحدٌثف  الفلسففٌ  المدرسف  أم ك ن  أن،  من نعتقده م  كذل،  فلسفت، على الضو  وتسلٌط كٌركٌجورد لتن ول

 أي لفدٌ،   المعرفف  ففً الفذاتً البعفد مركزٌف  ب عتبف ر األصف؛  علفى بجفذوره  حبلف  أو  - ذلف، فً تجوز مع

 متعلقفف   علفى بظبللف، جفر مف  وهفو أخفرى  ج،ف  مفن فٌ،ف  الموضفوعٌ  ب سفتح ل  وإٌم ن،ف  ج،ف   مفن نسفبٌت، 

 .الخ...الوجود الم هٌ   الحقٌق  : مثل أخرى معرفٌ 

 تٌف را  ضفمن ٌفزال وال الٌفوم قفدم بمف  الوجودٌف  الفلسف  هذه روابط على التدلٌل القول ن فل  من ٌكون قد

 التفً" الم،مف " المركزٌف  ٌنففً ال كلف، ذلف، لكفن الكلٌف   وأحٌ نف  الجزئٌف  للفوار  نفٌن  عدم مع متعدد   فلسفٌ 

 اإلنسف ن ل،فذا المتعفدد  الصفور المق بفل ففً ٌنففً وال كٌركٌجفورد  لفدى الوجودٌف  المدرس  مع لئلنس ن منح 

 الوجودٌف   رحف   ففً دمنف  مف  عنف،  نخرج وال الوص  إط ر فً فنحن تم مٌت،   فً معرفت،  واستح ل  نفس،

 .القول سب  كم  ننفٌ، ال والحد التعرٌ  فً اختبل  مع
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 داخم انوجودٌت نهذٍواث جذٌذة أفاق فتخ وانذي ،[نهذٌٍ انوجودي انذم] انجبزاٌ، انزساق عبذ انعزاقً نهبادث انًًتع انكتاب يٍ انتقسٍى ْذا استفذَا ـ 

 .كٍزكٍجورد سورٌ دول انًوجشة انذراست ْذِ اَجاس بذورِ نُا وأودى عذيُا،
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 توج،ف، مبلم؛ رسم فً شب ب،  وأثن   صب ه فً كٌركٌجورد ع ش،  التً للحٌ   دور من ك ن م  ننكر ال قد

 فلسففف  ورائٌفف   مفف  حصففر ٌعنففً ال ذلفف، لكففن وتمففرد  ورففف  انطوائٌفف  مففن ب،مفف  تمٌففز  بمفف  الوجففودي 

 عمومفف  النظرٌفف  للفلسففف  نقففده الففوهم  هففذا ٌففدفع قففد مفف  وأوكففد التفسففٌر  ذلفف، دائففر  فففً الوجودٌفف  كٌركٌجففورد

 أك دٌمٌف   أو مدرسفٌ  تلقٌ،  تم قد م  ومقررا  للمقرو  مراجعت، ٌعنً م  أي الخصوص  وج، على ولل،ٌجلٌ 

 فلسف  من كٌركٌجورد أبدع، م  ب لفعل خلق ( متلق  ) وموضوعٌ ( مع ش ) ذاتٌ  بواعث أم م إنن  الخ ..وكنسٌ 

 .وجودٌ 

 وقفدرت،  وتعقل،ف   الذاتٌف  تخطً فً زعم،  على ث ئرا شدٌدا  ال،ٌجلٌ  الفلسف  على كٌركٌجورد حن  ك ن

 الداخلٌف  للحٌف   لفٌ  أن تفزعم عقلٌف  لفلسفف  حٌ  تن قض  ك ن لقد. "والخ رج الداخل بٌن التوحٌد فً -المدع  –

 ومثف ال ذات،  فً دلٌبل كٌركٌجورد وجد ولذل،". التصورا  ق ل  فً صوغ،  ٌستحٌل تن قض   وال صٌرور 

 ومشفوه  ق صفرا ٌكفون أن إال عنف،  التعبٌفر ٌسفتحٌل ممف  والغمفو   ب لتن قضف   حف فبل بشخص،  ٌبتدئ حٌ 

 2".لقصوره

 األخٌففر إذ والوجففود  الفكففر بففٌن الجففوهري االخففتبل  علففى النظرٌفف  للفلسففف  نقففده فففً كٌركٌجففورد ٌعتمففد

 الفدٌك رتً  للكوجٌتفو قلبف  إلٌف،  وٌفؤول بف لوجود ٌُسفب  عنفده ف لتفكٌر المعرفً  والتقعٌد النظر على ٌستعصً

 تحق  ٌكون األول بتحق  إذ  (التفكٌر على ثم من ق در أن ) نضٌ  وقد  3وجودي فً وأفكر موجود أن  لٌصٌر

 . التفكٌر هو الذي الث نً فً اإلمك ن

 آرائف، بفٌن نوفف  فكٌف  الفذا   فً تأمل هو إنم   السٌ   هذا فً كٌركٌجورد قبل من قدم م  جل ك ن وإذا

 ومح ولف  التأمفل عفن إٌ ه ص رف  آخر  منح  ب لتأمل نحى اإلشك ل ب،ذا من، وعً فً لكن،  ب لفعل؟  ب، ق م وم 

 أو للشففمولٌ  الوصففول تففدعً ال متعففدد  أوصفف   خففبلل مففن الرحفف   الوصفف  عفف لم لٌقحمفف، المجففرد  التفسففٌر

-للفٌنومٌنولوجٌففففف  األولفففففى الجنٌنٌففففف  البفففففداٌ   -التقرٌففففف  سفففففبٌل علفففففى– ك نففففف  ثفففففم  ومفففففن 4.اإلح طففففف 

phenomenological   ،التوصفٌ  علفى المستعصفً من،جفً  الفبل ج نب،ف  ففً" الفذا  فٌنومٌنولوجٌ "  لكن 

 هٌفدغر فٌنومٌنولوجٌف  عفن وبعٌفدا ظف هر  تق ر  هن ل، ك ن وإن هوسرل فٌنومٌنولوجٌ  عن بعٌدا األك دٌمً 

 علففى األخٌففر  هففذه فففً المتعمففد التركٌففز مففع الفٌنومٌنولففوجً  التأوٌففل فففً صففرف  مدرسففٌ  أبعفف دا أخففذ  التففً
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 [.بتصزف] 11 ص يصز، -انًعارف دار ،(الوجودية أبو) كيركيجورد سورن ،(8691) فوسٌت،  يٍخائٍم، -
3

 18 ص َفسّ، -
4

 19 ص َفسّ، -



 

  

 

 مف  وإذا. 5غ ٌت،ف  أو من،ف  كفل ن، ٌف   واخفتبل  كٌركٌجورد عند الذا  فٌنومٌنولوجٌ  وبٌن بٌن،  البعد جوان 

 المحتفوى حٌفث ومفن من،جٌف   التشف ب،  أوجف، ففنن الوجودٌف   نظفر وج،ف  مفن كٌركٌجفورد و هوسفرل اختل 

 وصفف،  عبفر الحقٌقف  عفن البحث فً ٌشترك ن ف الثن ن. مب شر اتص ل بٌن،م  ٌكن لم وإن جلٌ   تبقى الفلسفً 

 6.الصر  الفلسفً واالستدالل الجدل خبلل من ولٌ  الذاتٌ   ومع نٌ، 

 ففً تمثلف  النظرٌف   الفلسفف  تج ه بنقوده ارتب ط  كٌركٌجورد  وجودٌ  وسم  أخرى خصٌص  نتلم  قد

 المسففر  خففبلل مففن الوصفففٌ   عوالم،فف  خلقفف  ولففذل، لتأمبلت،فف   كموضففوع الفكرٌفف  ب لمسففبق   اعتب رهفف  عففدم

 انفعف ل كف ن كلمف  إذ بف لوجود  الفوعً ففً" االنفعف ل" جوانف  على لتؤكد الخ ...واألسطور  والرس ل  والقص 

 مسفرحٌ  ففً العجفوز ٌقول  7بذات، المرتبط  هو  حقٌقت، لكن أكبر  الحقٌق  من نصٌب، ك ن كلم  شدٌدا المتقبل

 .8"أٌض  ذواتن  على ونعثر بل ب لكبلم  نتفوه حٌنم  أفك رن  على نعثر إنم  إنن ": " ٌونسكو ٌوجٌن" ل الكراسً

 ورغففم عمومفف   من،جفف، خففبلل ومففن كت ب تفف، جففل عبففر السففقراطٌٌن " والتولٌففد الففت،كم" كٌركٌجففورد اعتمففد

 إذا أكثفر شخصف نٌت،  تتجلفى والتً هو  قرا ت، إال تكن لم -فوزٌ . د حس – والتً لسقراط قدم،  التً القرا  

" توظٌ "  فً كٌركٌجورد تمٌز ٌنفً ال ذل، أن إال  9"الت رٌخ سقراط" و" كٌركٌجورد سقراط"  بٌن ق رن  م 

 حٌث الن، ٌ   فً طر  كل واتج ه   بٌن،م   االختبل  أوج، لف،م اعتب ره  من البد فوار  مع لكن  سقراط 

 سقراط لدى فنن،  الذا   نحو االتج ه فً االثن ن اشتر، م  وإذا الوص   الث نً آثر حٌن السؤال آثر األول إن

 المثفل موضفوعٌ  وهفً أال -الخ رجٌف  الموضفوعٌ  من أعم  موضوعٌ  إلى تؤدي من،جٌ  خطو  إال لٌس "

 عنففد الحقٌقفف  ألن والغ ٌفف   المففن،  هففً لدٌفف، ك نفف  الذاتٌفف  فففنن كٌركٌجففورد أمفف   "ب لففذا  الواقففع تعتبففر التففً

 10.االنفع لٌ " Le comment الكٌفٌ  " وفً الذاتٌ  فً تقوم كٌركٌجورد

 التأثرٌف  العبلقف  حفول" مفوجز" تقفدٌم أردنف  وإنمف  وكٌركٌجفورد  سفقراط بٌن مق رن  فً الدخول نروم ال

 مفن وظروفف، المتلقفً خصوصفٌ  تحملف، ومف  والقفرا    المتلقفً ب عتب ر كٌركٌجوردٌ   نظر زاوٌ  من بٌن،م 

 ب لتفأوٌبل  حبلى تكون م  دائم  والتً التوظٌفٌ   ال بٌن،م   والغ ئٌ  المن،جٌ  االختبل  وجوه وكذل، دالال  

 من الوجودٌ  أل  قدم، م  ومك ن  السقراطً الب عث على التأكٌد فً معرفٌ  ضرور  استشعرن  وقد. المتحٌز 

 التعفرج مسف را  أبعفد فً حتى وأسس،   الوجودٌ  لدى الوص  نوا  سٌكون الذي المب شر  غٌر من،ج، خبلل
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 182-180 ص ص بٍزوث، انعزبً، االَتشار دار ،(8 ط) ،للديه الوجودي الحل ،(1002) عبذانزساق، انجبزاٌ، -
6

 12 ص ،(8691) فوسٌت، يٍخائٍم، -
7

 12 ص َفسّ، -
8

 12 ص َفسّ، -
9

 12 ص َفسّ، -
10

 18 ص َفسّ،-



 

  

 

 الوجودٌفف  الحٌفف   ولٌففد  هففً أخففرى  حٌفف   مع،مفف  والقصفف  للمسففرحٌ  كفف ن إذ  ...(كفف مو – سفف رتر) الوجففودي

 11.كٌركٌجورد مع األولى

1

 ل،  ٌمكن وال وجودٌ  ف لحقٌق . مع، " العبلق "  "الكٌفٌ " هو الوجودٌ   داخل الحقٌق  فً القول جوهر إن

 هفذا وشفد  موضفوع،  نحفو الفذا  بف، تنفدفع الفذي الوجفد هفو جفوهري بط بع تتسم"  ذاتٌ  ذل،  غٌر تكون أن

 وجودٌف  حٌف   لٌسف  الحٌ دٌف  الحٌف   أن كٌركٌجفورد أحف  لقد. الوجود مقٌ   وهً الحقٌق  مقٌ   هً الوجد

 المدرسف  مفع تق طعف   ذكفر فٌمف  نبلحفظ شف، دون  12"معف، الوجفود ففقفد  الوجفد فقد  أن،  إذ اإلطبل  على

 كشفف  مففن الففتمكن أو التفف م البففو  علففى اللغفف  بقففدر  ٌففؤمن ال فكٌركٌجففورد مع نٌ،فف   مففن الكثٌففر فففً الصففوفٌ 

 ذلف، ففً قرٌف  وهفو فٌ،ف   البلن،ف ئً للبعد اعتق ده حس  راجع وذل، ش مل  بشكل الذا  هو الذي موضوع، 

 منظومففف  فففً المركزٌففف  المصففطلح   توافففف  ج نفف  إلفففى وحففدا  حج بففف  للغفف  اسفففتح ل  النفففري اعتبفففره ممفف 

 (.إلخ... مج هد  ولع  وجد ) قبٌل من والتصو  الوجودٌ  كٌركٌجورد

 لففٌ  لكففن  "الوجففود وحففد " أي  "الوجففود فففً الففذا  توحففد" مسففأل  فففً الطففرفٌن بففٌن تق طعفف  كففذل، نجففد

 العبلقف  تلف، ففً أي ذاتف،  التوحفد ففً ٌرتكفز توحفد كٌركٌجفورد لدى هً إذ عربً  ابن عند الصوفً ب لمعنى

. 13بف لوجود المنفعلف  الوجودٌف  الحٌف   بدون للوجود تحق  ال إذ مدع    موضوعٌ  أو حٌ دٌ  كل ن فٌ  وشدت،  

 الشفً  كفذل، والتمف ٌز االخفتبل  مفن تعفر  فنن،ف  التفوج،ٌن بٌن التق ر  تؤكد م  بقدر تق طع   هً وإجم ال

 . الكثٌر

 الوجفودي المبفدأ"  هفذا  فشفل، وسفب  موضفوع   جعلف، حٌنمف  هللا أضف ع قفد اإلنس ن أن كٌركٌجورد ٌؤكد

 موضفوع عفن بحثف، ففً هللا ٌجفد أن اإلنسف ن ٌسفتطٌع فكٌف . موضوع  ولٌ  ذات  ضوئ، على اإلل، ٌبدو الذي

 كٌركٌجفورد مفع الرجفوع بفذل، لنع ود. 14الذاتٌ  عبلقت، فً لئلنس ن تظ،ر ذات  بل موضوع   لٌ  واإلل، إل،ً

 ".الكٌ " إلى الرجوع ونع ود الوجودٌ   الفلسف  فً وأهمٌت،   "العبلق " إلى

 االتصف ل كٌفٌف  عفن السفؤال وأم   "مدع  " موضوعٌ  حقٌق  إلى ٌوصل الحقٌق  موضوع عن السؤال إن

 فقط " التقرٌبً" هً لدٌ،  الش، هً الموضوعٌ  ألن كٌركٌجورد  غ ٌ  وهو وجودي  جوا  إلى ٌوصل ب، 

 إذن الحقٌق  عن فؤلبحث: " كٌركٌجورد ٌقول لذا   "الحقٌق " ف،ً بوجوده  أي الذاتٌ   صوره  فً الحقٌق  أم 
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 19 ص ،(8691) فوسٌت، يٍخائٍم، -
12

 19 ص َفسّ، -
13

 112 ص نبُاٌ، بٍزوث وانُشز، نهطباعت انتُوٌز دار. 1 ط ،8ج [وأعماله حياته] الوجودية رائد كيركيجورد، سرن(. 8611. )إياو انفتاح عبذ إياو، -
14

 12 ص ،(8691) فوسٌت، يٍخائٍم، -



 

  

 

 إلى اإلل، نحو مش عري وصل  فنذا ب،  عبلقتً كٌفٌ  فً ب لموضوع  أن  اتص لً فً الموضوعٌ   نقٌ  فً

 15."الحقٌق  هً البلمتن هً الح  شد  ألن الحقٌق   إلى رٌ  ببل وصل  فقد البلمتن هً الولع مرتب 

 وهففو أال التجرٌففدي  النظففري منطق،فف  غٌففر الفلسففف  إلففى جدٌففد منطفف  إلدخفف ل مح ولفف  أمفف م ب ختصفف ر إننفف 

 .16المع ر  وعموم البلهو  إلى ت،م، أهم فً ب سك ل ذل، عن عبر كم " القل  منط "

 كٌف  أي الفذا ؟ /بف آلخر عبلقت،ف  هفً فكٌ  الذاتً  الوجود على مقصور  ذاتٌ   الحقٌق  ك ن  إذا لكن 

 -الذاتً وجودي هو بم  -الوجود ٌقٌن" دام م  بأن، كٌركٌجورد ٌجٌ . وجودٌت،  فً األن  لدى اآلخر حقٌق  هً

 وب لتف لً ت رٌخٌف   وجفودا عنفده ٌحفول بفل المطلف  ٌقٌنف، فً لآلخر ٌبدو ال وجودي أن بمعنى األن   إلى ٌرجع

 موجود  أن : " ال،وسرلً للكوجٌتو كٌركٌجورد فلسف  فً مج ل فبل ت رٌخٌ   معرف  ككل تقرٌبٌ   معرف  ٌغدو

 أمف  ب لفذا   تخفتص لفم إن بداهف  ففبل". الفذاتً" مجف ل علفى الحقٌقف  قصر هو أس سً لسب   "موجود واآلخر

 مجف ل إلفى ثم  ومن الفكر  مج ل إلى االتص ل هذا ٌنتمً بل مب شرا  ب، االتص ل ٌكون أن ٌمكن فبل" اآلخر"

 بٌقٌنٌف  الرؤٌف  إمكف ن عفدم هن  المقصود و  17"عندن  م  ٌقٌن فً اآلخر عند م  نرى أن ٌمكنن  ال ولذا. الممكن

 مسفتع ر  بأسفم   أعمف ل مفن كٌركٌجفورد قدمف، لمف  معنفى ففبل وإال مطلقف   اإلمكف ن نففً ال األن   عند هً كم 

 غٌفر أو الذاتٌف  سفوا  وتن قضف ت،   اإلنسف نٌ   الفذوا   ونزوعف   ظفواهر من الكثٌر وص  خبلل،  من ح ول

 . الذاتٌ 

 ٌعنً ال الذاتٌ   عن الحدٌث حٌن وب ألخص النظرٌ  الٌقٌنٌ   عن االبتع د فً كٌركٌجورد إلح حٌ  أن إال

 ال مج هفد " هفً إنمف  إلٌف، ب لنسفب  اإلنسف نٌ  الحٌف   إن. وجودٌف  صفور  جمف ع هفو وإنمف  ٌقدم،  م  كل س ئلٌ 

 إنمف  نفسف،  الوجفود فقٌمف .  18البلمتنف هً تحقٌف  أم نٌ،ف  وأ  هفدف،  دائمف  صفٌرور  أن،ف  ٌعنفً مف   "متن هٌ 

 ومح ولف  لوجودهف  تذكره  بمدى هو إنم  الذا  وجود فقٌم  ثم ومن اإلنس ن  قبل من نسٌ ن، ثم حٌنم  انتزع، 

 الوجود" إلى  "كوضع الوجود" فً الك ف  مش رك  من والخروج فٌ،   هً التً النسٌ ن ح ل  من أكثر الخروج

 .الوجود حٌ   أي" كقٌم 

 االختٌ ر وهو وجوده  بأس  التذكٌر أي الع لم  داخل بفرادت،  الوعً إلى بذل، الذوا  كٌرجٌجورد ٌدعو

 أن  "الوجفود واجبٌف " تحقف  أن ٌجف  كفذل، لتكفون الوجفودي  بمعن هف  لئلنسف ن الحقٌقٌف  الحٌف   أن أي الحر 

  ثم أحبو: "أغسطٌن القدٌ  بمقول  مؤطر حر اختٌ ر لكن، معنى  من للتجرب  م  بكل تجربت، " ضرور " تعٌ 
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 11-12 ص ص َفسّ، -
16

 106 ص ،(1002) عبذانزساق، انجبزاٌ، -
17

 11  ص ،(8691) فوسٌت، يٍخائٍم، -
18

 11 ص بتصزف، ،َفسّ -



 

  

 

 شففعر إذ آالمفف،  كٌركٌجففورد أحفف  ولففذا اآلالم  تصففحب، ولففذا ووحففد   مب ٌنفف  الوجففود" إن. 19"شففئتم مفف  افعلففوا

 20."الث ئر األوحد  الممز   بوجوده خبلل، 

1-

 مؤلفف   بفٌن وزعف  والٌومٌف    الرس ئل ج ن  إلى كت ب   الخمسٌن ٌق ر  م  كٌركٌجورد مؤلف   بلغ 

 البلزمف  ب لدقف  ٌعبفر ال كف ن وإن مؤلف تف،  وصف  ففً ٌ،م م  التقسٌم هذا لٌ  دٌنٌ   و فلسفٌ  وأخرى جم لٌ 

 ب لفلسففً( الشف عر) الجمف لً دائمف  فٌ،ف  ٌتداخل التً كٌركٌجورد  مؤلف   مجموع بٌن المتراكب  العبلق   عن

 تبقفى التعبٌر وكٌفٌ  المفردا  نجد واعظ   إال كٌركٌجورد فٌ،  ٌكن لم والتً الدٌنٌ  مؤلف ت، فً حتى والدٌنً 

 الرأي هذا ٌكون قد(. الدٌنٌ  والمسح  والفلسفٌ  والش عرٌ  الرومنتٌكٌ  بٌن الج مع) الع م لنمط، دائم  مشدود 

 إال نفس، المؤل  فٌ،  ٌكون لن التً التلقً  لعب  ش، دون لكن،  مؤلف ت،  فً نفس، كٌركٌجورد ٌعتقده لم  مخ لف 

 .درٌدا بتعبٌر" المسٌئ  القرا  " خ ن  فً نتموقع أنن  بمعنى ث لث   طرف 

 هفذه مفن وأفسف؛ أعمف  دراس   ٌحت ج أمر فذل، تحلٌل،   من، القصد لٌ  كٌركٌجورد مؤلف   عن حدٌثن 

 هفذه أهمٌ  أن ونعتقد المؤلف    هذه جل صبغ  التً" التعبٌرٌ  الكٌفٌ " تن ول غرضن  إنم  الموجز   الدراس 

 الموضفوع  ال الكٌف  حفول القٌمف  مفدار جعفل حٌنمف  نفسف،  كٌركٌجورد قعده الذي للمبدأ أس س  ترجع المسأل 

 فٌ، نعتقد وعً لكن، من،  جزئً بوعً األمر ٌكون قد التوج،  هذا عن ب لفعل معبرا ك ن مؤلف ت، فً ف،و لذل،

 انفعف ل أن،ف  بمعنى عٌش،   بضرور  كٌركٌجورد آمن التً" الوجود واجبٌ " واقعٌ  عن ن تج " تلق ئٌ  دافعٌ "

 مبلحظف  تؤكفده الفذي األمر ومقصود  ومنظم واع توج، من،  أكثر المؤل   لدى ذاتٌ  انسج مٌ  وج،ت، تلق ئً

 المؤلفف   هفذه طرٌف  عفن ف،فو مكفتمبل  ت مف  مفذهب  علٌنف  تعر  ال كٌركٌجورد مؤلف   كون فً" ف ل ج ن"

 21.نفس، هو ٌتكون ك ن نفس، 

 تعفدد ففً تتمثفل أخفرى زاوٌف  مفن كذل،  نقرؤه قد كذا   المؤل  عند الطبٌعً الروحً التطور ف،ذا لذا 

 وأمف م لفذل، كٌركٌجورد  عند ب لحقٌق  ارتب ط،  زواٌ  تعدد أو نفس،   الذا  قبل من المطروح  النظر وج،  

  والتً المستع ر   أسم  ه وخل  الوصفً  من،ج، المؤل  خل  الذا   ٌل  الذي والغمو  التن قض   مجموع

 .المب شر االتص ل ذا  بمؤلف ت، مق رن  -إلٌ،  المنسوب  المؤلف   ب عتب ر -األهمٌ  حٌث من أعظم ك ن 

 القوٌف   األشفج ن بلغ  والهوتٌ   وفنٌ  فلسفٌ  عن،   تحدث م  إذا أكثر  وٌبصره  ذات، ٌجد كٌركٌجورد إن

 فٌثفو  تعبٌفر حسف  الجف د  االست،زا  مع العمٌ  والحم   الخفً  والت،كم ال، ئل   والج ذبٌ  الخفٌف   والمل؛
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 12-19 ص ص َفسّ، -
20

 11-12 ص ص َفسّ، -
21

 112 ص ،(8611) إياو، انفتاح عبذ إياو، -



 

  

 

 والقصففف   المسفففرحٌ   نحفففو وجودٌففف   مع نففف   بعفففد طرٌق،ففف  مؤلف تففف، وجفففد  ولفففذل،  F. Brandt22 برانففف 

 23.بعده من الوجودٌٌن الفبلسف  لجمٌع كٌركٌجورد استن،  التً السن  تل، الخ ..واألسطور 

 حفٌن...( المسفر ) وبواسفط ( االسفتع ر ) المب شفر غٌر االتص ل بواسط  للتعبٌر المل؛ المٌل هذا نعً قد

 ك نف  ومن،جف، فمؤلف تف، لفذا  بف،  وجفوده إشفب ع علفى منصب  كٌركٌجورد اهتم م جل ك ن الذي الوجود نسترجع

 ج فف   التفألٌ   ففً بأشفك ل ٌقبفل أن صفع  كفذل،  ح لف، كف ن ومفن االنفعف ل  ٌكفون مف  أشفد ب لوجود منفعلٌن

 الكنٌسف  هفو الفذي" الكبٌر للصنم"  المنتسب  البلهوتٌ  أو الصرف   الفلسفٌ  الكت ب   علٌ، ك ن  م  على ب رد  

 كٌركٌجفورد  وظف،ف  التفً الكثٌفر  لبلسفتع را  تفسفٌرا" W.Lourie لفوري" ٌقدم. -كٌركٌجورد ٌسمٌ،  كم –

 فنن"الكٌركٌجوردي  الوجودي الوضع علٌ،  ك ن التً الح ل  عم  عن التعبٌر فً األقر  ك ن أن، نرى تفسٌر

 ففً اكتشفف،  قفد كٌركٌجفورد كف ن إمك نف   أو لجوانف  تشفخٌص من،ف  األكبفر الجز  فً هً المستع ر  أسم  ه

 لنفسف،  تفزعم والحفٌن الحفٌن بٌن وهً تشب،،  كل،  عد   ظبلل للفرد: "التكرار فً ٌقول وهو الخ ص  طبٌعت،

 نفسف، كٌركٌجفورد تشفبٌ، ولعفل  25كذل،" ف ل ج ن" إلٌ، ذه  م  نف  وهو. 24"نفس، الفرد تمثل أن،  فً الح 

 جفز  ففً األر   تحف  ٌغفوص الن،فر هفذا أن فكمف "  "Guadalquivir" الكبٌر الوادي بن،ر" استع رات، فً

 تحف  تغفوص ذاتفً أجعفل أن لفً البفد أن   فكذل، السط؛ على أخرى مر  ٌظ،ر ثم تحت،  وٌجري مجراه  من

 26...."اسمً مع جدٌد من سأظ،ر أٌن اآلن أدرك  لكنً المستع ر   األسم  

 كل،ف   ولمف ذا؟  ومتفى  الغفوص  أوقف   تحدٌداتف،  خفبلل مفن كٌركٌجفورد توجف، أن القفول هذا لن  ٌوض؛

 الوجودٌفف  الصفٌ  بعف  مفع وبف ألخص الكثٌفرون  ف،م،ف  كمف  فوضفوٌ  ال التوجف،  هفذا ومعنفى غ ئٌف  تعكف 

 الج ففف   الصففٌ  كففل عففن بعٌففدا بفف، البلئقفف  الحٌ تٌفف  صففٌغ، للوجففود ٌمففن؛ أن ٌحفف ول فكٌركٌجففورد المتففأخر  

 هنف  قوسف  ونففت؛. 27أخفرى توج،ف   مفع كمف . التوجف، هفذا تصفنٌ  علٌ،ف  ٌستعصً م  غ لب  التً واألك دٌمٌ 

 عفن التعبٌفر ففً وجودٌف  إلٌ،ف  وصفل  التفً والمفدٌ   الحٌف تً  وألق،  التألٌ  فً الوجودٌ  الحٌ   هذه لنق رن

 حقفل داخفل لدٌن  الٌوم ٌقدم وم   (عموم  المعرف ) الفلسف  أو الكنٌس  تج ه سوا  ونقوده  تصورات،  من الكثٌر

 ولحفدود تفزال ال التفً -التصفنٌ  هذا فً الدخول من غٌره  أستثنً ال كن  وإن -ب لخصوص الدٌنٌ  المعرف 

 .الحٌ  للرو  من، أقر  للموا  بث،  ش حب   ج ف   لغ  فً القدٌم   تعبٌره  بأس لٌ  متشبث  الس ع 
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 111 ص ،(8611) إياو، انفتاح، عبذ إياو -
23

 119 ص. َفسّ -
24

 111 َفسّ،ص -
25

 111 ص َفسّ، -
26

 111 ص ،(8611) إياو، انفتاح، عبذ إياو -
27

 180 ص ،(1002) عبذانزساق، انجبزاٌ، -



 

  

 

1 -

 الكنٌسفف  قبففل مففن وقتفف،  فففً مسففٌحٌ  لفف، المففروج لجففل انقبلبٌفف  نظففر  الوجودٌفف  كٌركٌجففورد فلسففف  تقففدم

 بفٌن منف،  الفكف ، ب لمق بفل كٌركٌجفورد ٌسفتطع لفم والفذي الصف ر  التنف ق  خلقف  األخٌفر  ف،فذه وقس وست،  

 28.أخرى ن حٌ  من وقس وت،  ن حٌ  من المسٌحٌ  صد 

 القف  نظفر  هً تكن لم لئلل، فنظرت، ككل  المسٌحٌ  المنظوم  داخل خٌوط، تفكٌ، استط ع ب لمق بل لكن،

 المعجز  وإنم  البداع   محل ذل، واعتب ر خ لق   كون، على ال لئلل، نظر بل  "لؤلول ت بع" ، المسٌحً أو ل، 

 بتعبٌفر -حقف  الرائفع العمفل هفو فذل، قدٌسٌن  إلى الخطأ  وتحوٌل، للتو   وق بل للذن  غ فر كون، فً الحقٌقٌ 

 .29-كٌركٌجورد

 سفخرٌ  إلفى هللا عبف د  وتحفول الم دٌف   والنزع  والتف ه  والزٌ  الكذ  إال فٌ،  ترى ال للكنٌس  ونظرت،

 كبٌفرا وجودٌ  قلق  كٌركٌجورد ٌعٌ  أن ثم من غراب  فبل جرٌم   هً إنم  ذل، فً لدٌ، ف لمش رك  ول،ذا من، 

 امتح نف   ابفوا  علفى وهفو التوقف  إلفى فٌ،ف  اضفطر التفً لبلهفو  دراسفت، أثنف   وبف ألخص شفب ب،  أٌف م فً

 تدوٌنت، كت  وخبلل،   ...وفضٌلت،  رذٌلت،  فً ذات، من زع فٌ،  ع   سنوا   العشر قراب  دام توق  التخرج 

 أعلمف، أن هللا منفً ٌرٌفد مف  أعفر  أن نفسفً  أعر  أن هو إلٌ، أحت ج م  إن: "Gillelie جلٌلٌلً فً الش،ٌر 

 توج،ف، كف ن لقفد  30"وممف تً محٌ ي ل،  أكر  التً الفكر  أجد أن أن   لً تكون حقٌق  حقٌقت،  إلى أصل وأن

 آنفذا، المسفٌحٌ  والنظرٌف  الكنٌسف  كلم   خطوات، أقلق  الذي التوج، وهو... ذات، فً البلن، ئً نحو هللا  نحو

 ال ذاتف  سفبٌل،  لٌتخفذ إلٌف،  المقفدم الزٌف  هفذا تجف ه كٌركٌجفورد وجود ٌطبع أن التمرد من البد ك ن لذا  ككل 

 عن الفلسفً البحث أجل من صراع  تمثل -ح لت،– فك ن : "  كٌركٌجورد وص  فً إم م. د برع وقد. جم ع 

 31."للحٌ   ذاتً تصور

 الفكففر بففٌن االلتقفف   مجفف ال  فففت؛ ٌعفف ود أن الصففوري المسففٌحً لبلهففو  نقففده فففً كٌركٌجففورد أراد لقففد

 ٌكسفر أن أٌضف  وأراد  32والمفوهم المسفط؛ المسٌحً الفكر زعم فض،  التً الرابط   هذه وتدعٌم والمسٌحٌ  

 وتصفورا  رؤى علفى مبنٌف  تصفورا كف ن والفذي المسفٌحً  المخٌف ل داخفل القف  تصفور خلق،  التً األسوار

 بفل ادع ؤهف  ٌمكفن مسفٌحٌ  ففبل والتظف هر  التورٌف  ففً لمص لح، خدم  من فٌ،  لم  نفس،  األخٌر هذا رسخ، 
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 62 ص  ،(8611) إياو، انفتاح، عبذ إياو -
29

 69 ص ،(8611) إياو، انفتاح عبذ إياو،. د -
30

 801 ص َفسّ، -
31

 801 ص َفسّ، -
32

 110 ص َفسّ، -



 

  

 

 كمف  السفتح لت،   تحقٌق،ف  دون الغ ٌف  لتلف، الوصفول ففً ج،فد هفً إنمف  ف لحٌف  . أوه م،  أكبر المسٌحٌ  ادع  

 33.(ع")ٌسوع" الرسول فً تجسد 

 عن ٌرتفع نموذج ف،و آنذا،  المسٌحً لئلنس ن الرقً أم م عثر  ٌق  سق  كٌركٌجورد نظر فً الق  إن

 مسفٌحٌ  ٌكفون أن المفر  ٌحف ول أن التجفدٌ  مفن لٌصفب؛ أنف، حتفى: "ٌقفول ولفذل، بلوغ،  فً اإلنس نٌ  القدر 

 لففدى األكبففر العقففد  ٌمثففل ف،م،فف  بسفف طت،   رغففم مففواعظ مففن القسففٌ  ٌقدمفف، مفف  بففل  34"القسففٌ  مففن أفضففل

 علٌ، األمر انطب   الق  حٌ  [ تفض؛] تبٌن التً الصعوب  تل، فٌ،   ٌقدم م  تطبٌ  صعوب  ب عتب ر المسٌحً 

 إلفى الزٌف   واقفع ففً واالنغمف   واالزدواج التنف ق  نحفو ووجفوده المسفٌحً حٌف   ٌدفع الذي الشً  أٌض  

 ٌفتبل م ال ذلف، كفل. 35بف لفرد المفرتبط الٌفومً لجزئٌف   المواكبف  عن القسٌ  قبل من ٌقدم م  قدر  عدم ج ن 

 ٌنفزع أن الففرد على ٌؤكد الذي الذاتً إط ر فً إال ب لحقٌق  تؤمن ال التً كٌركٌجورد  لدى الوجودٌ  والنظر 

 المسفٌحً الواقفع آالم أمف م أنٌن،ف  وسفم ع ذاتف، من أكثر واالقترا  الزائف   الحٌ تٌ  الوهوم هذه عن بعٌدا بذات،

 .البئٌ 
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 112-119 ص ص ،(8611) إياو، انفتاح عبذ إياو، -
34

 116 ص َفسّ، -
35

 110 ص َفسّ، -



 

   

 

 :والمراجع المصادر الئحة

 يصز. -، دار انًعارفسورن كيركيجورد )أبو الوجودية( ،(2691) ،فوسٌت  يٍخائٍم، -

 نبُاٌ.-(. دار االَتشار انعزبً، بٍزوث2، )ط الحل الوجودي للديه ،(1002) ،انجبزاٌ، عبذانزساق -

دار انتُووٌز نهطباعوت  ،1، ط 2ج، رائود الوجوديوة ]حياتوه وأعمالوه[ سرن كيركيجوورد، ،(2691) ،إياو، عبذ انفتاح إياو -

 نبُاٌ. -وانُشز، بٍزوث
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